
Chào Buồn Lễ Phục Sinh 

 

Miền Bắc trời trở nóng, miền Nam trời trở mưa!  Nam, Bắc vẫn phân chia / cái Tình Người nghi 

ngại! 
 
Bốn sáu năm như vậy!  Bốn sáu năm là sao? Chúa và Phật ở đâu / Kinh Nguyện Cầu không tới? 
 
Miền Bắc có chờ đợi, không người Nam nào ra!  Nam thì không mặn mà, người Bắc vào tới tấp! 
 
Ngay ở đảo Phú Quốc / cũng toàn Người Đàng Ngoài!  Ngay Côn Đảo xa xôi cũng đầy người Hà 
Nội! 
 
Buồn quá mà phải nói!  Buồn quá mà phải than!  Đúng là nước Việt Nam, cái tên do Tàu đặt! (*) 
 
Những chuyến tàu Thống Nhật / chở gì mà chạy hoài? Vạn vạn chiếc máy bay / chở người toàn 
hối hả! 
 
Giải Phóng sao kỳ quá...Nước mắt chảy không ngưng!  Triệu người bỏ Quê Hương, triệu người 
đổi quốc tịch! 
 
Nhắc lời Võ Văn Kiệt, ai cũng cầm khăn lau!  Một triệu người đớn đau, một triệu người hí hửng! 
(**) 
 
Lời nói không tung hứng / mà nặng trĩu ngàn cân!  Cuối tháng Bốn Bảy Lăm...đầu năm Hai Ngàn 
Hai Mốt! 
 
Triệu thanh niên xuống tóc / đi tu làm tì kheo!  Triệu Nhà Thờ chuông reo / những tiếng kêu 
thảm thiết! (***) 
 
Người bán kem đứng miết / mời từng người cà lem...Mỗi lần anh gọi em, trái tim anh đau nhói! 
(****) 
 
* 

Dân ta không nghèo đói / sao cứ cảnh cơ hàn? Những đồng lúa mênh mang / thu hoạch 

xong:  Xuất Khẩu! 
 
Những cánh rừng nát ngấu, cây gỗ quý xuống tàu...Hai Thế Kỷ qua mau...Rồi vạn năm chớp 
mắt? 
 
Độc Lập Tự Do Ấm No Hạnh Phúc...Câu đó trên băng rôn!  Vẽ trên những tấm tôn / dựng trước 
lò tham nhũng! 
 



Bao giờ thì chữ Sống vẽ trên môi người dân? 
Bao giờ thôi bâng khuâng chiều ơi sông khói tỏa? 
 

Trần Vấn Lệ 
(*) Tên nước ta, Tàu áp đặt từ năm 1804 mang ý nghĩa là Bọn Bây Phải Tẩu Tán Xuống Nam; khác hẳn ước muốn 
của Vua Gia Long, Nam Việt, mang ý nghĩa "Nước Nam Giàu Đẹp". 
 
(**)  Chủ Tịch Nước CHXHCNVN từng nói:  "Ngày 30-4-1975 có một triệu người buồn thì cũng có triệu người vui!". 
 
(***) Chiến tranh Việt Nam chấm dứt giữa ngày 30-4-1975, không hiểu sao có hàng triệu thanh niên ở Nam và Bắc, 
cạo đầu đi tu đạo Phật.  Mặt mày ai cũng ngầu! 
 
(****) Nghề bán Kem dạo rất thịnh hành từ sau ngày 28-3-1975, khi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...được Giải Phóng, 
nhờ Bộ Đội Cụ Hồ thích ăn, mua phơi khô cất dành ăn... 
 

 


